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In regiunea Hunedoara 
s-a încheiat colectivizarea agr!

Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Rotnîn 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej

Comitetul regional de partid Hu- 
[' nedoara are satisfacția de a ra

porta conducerii partidului că in 
regiunea noastră sarcina trasată de 
cel de-al Ill-lea Congres al P.M.R. 
privind colectivizarea agriculturii a 
fost înfăptuită cu succes. In pre
zent cele 318 gospodării colective u- 
nesc peste 63.000 familii de țărani 
și dețin o suprafață de peste 490.000 
ha. teren, ceea ce reprezintă 99,30 
la sută din suprafața agricolă co
lectivizabilă a regiunii.

Faptul că țărănimea a pășit pe 
calea gospodăriei colective demons
trează încrederea ei nemărginită în 
politica partidului nostru, arată ho- 
tărîrea țărănimii de a contribui cu 
toate forțele la realizarea măreței 

‘ sarcini trasate de Congresul al III- 
I«a al partidului — desăvîrșirea 
construcției socialismului în țara 
noastră.

Cu ocazia vizitelor la gospodării 
colective mai vechi cum sînt cele din 
Cilnic, Apoldul de Sus, Girbova. 
Pricaz, Teiuș, Micești. țăranii înto
vărășiți și cu gospodărie individua
lă au putut vedea cu ochii lor ce 
mari posibilități oferă gospodăria 
colectivă de a spori recolta > hec
tar, de a dezvolta creșterea anta
lelor și alte ramuri aducătoare de 
venituri. Gospodăria colectivă din 
Apoldul de Sus, de exemplu, a obți
nut anul trecut în medie la hectar 
1.875 kg grîu, 2.842 kg porumb boa
be, 27.787 kg cartofi, și-a dublat nu
mărul taurinelor, iar din valorifi
carea produselor a realizat 2.503.000 
lei, revenind cite 277.000 Iei la 100 
ha teren.

La gospodăria colectivă din Cli
nic s-au realizat cite 7.700 kg carne 
la 100 de hectare, iar de la cele 104

vaci s-au obținut, in medie, cite 
2.565 litri de lapte.

In cursul anului trecut, gospodă
riile colective din regiune și-au spo
rit simțitor numărul de animale. Ele 
au acum cu 14.000 de bovine mai 
mult și în planurile de producție au 
prevăzut ca in acest an să măreas
că numărul lor cu incă 22.000 ca
pete.

Gospodăriile colective au făcut să 
se schimbe înfățișarea satelor. Din 
veniturile primite numeroși colecti
viști îsi construiesc case Inimoase, 
confortabile, cumpără tot mai multe 
articole care în trecut nu puteau fi 
văzute in case de țărani muncitori 
— aparate de radio, mobilă, mașini 
de spălat etc.

In munca de colectivizare și de 
consolidare a gospodăriilor agricole 
colective am simțit în permanență 
îndrumarea și sprijinul Comitetuli,; 
Central al partidului. Organizația 
regională de part'd Hunedoara mul
țumește din inimă Comitetului Cen
tral al partidului pentru ajutorul 
prețios și multilateral ce i se 
cordă in întreaga sa activitate.

Ca rezultat al înfăptuirii politicii 
partidului, regiunea noastră a cu
noscut o puternică dezvoltare in
dustrială; pe harta ei au apărut mari 
întreprinderi industriale moderne, 
care pun în valoare însemnate bogă
ții ale subsolului regiunii. Colecti
vizarea deschide largi posibilități de 
sporire continuă a producției agri
cole animale și vegetale, de înflo
rire economică și social-cultural ă a 
satelor regiunii noastre.

Atenția organelor și organizațiilor 
de partid, a sfaturilor populare se 
îndreaptă spre consolidarea organi
zatorică si economică a gospodării
lor colective. Comitetul regional

♦♦--------------------------------

3-

SĂ CONSOLIDĂM
* succesele obținute in colectivizarea

agriculturii raionului
Un rol deosebit 

de important în 
încheierea procesu
lui colectivizării

Ziua ceferiștilor

de partid va ajuta gospodăriile co- 
lec ive ca să-și elaboreze planuri de 
dezvoltare in perspectivă. Pentru o 
ma: bună folosire a pămintului. for
ței de muncă, mijloacelor materiale 
și cadrelor de care dispunem, in pe
rioada ce urmează vom îndruma pe 
colectiviști să unească gospodăriile 
colective mici in gospodării mai 
mari. Gospodăriile colective vor fi 
ajutate să folosească cu pricepere 

producției 
dezvoltare 
jurul ora-

posibilitățile de sporire a 
agricole și îndeosebi de 
a creșterii animalelor. In 
șelor și centrelor muncitorești vor fi 
dezvoltate puternice baze de apro
vizionare a oamenilor muncii 
came, lapte, ouă. legume.

Conștienți că sarcinile mari 
complexe ce stau in fața noastră pot 
fi indeplinite cu succes numai orin 
îmbunătățirea continuă a muncii de 
partid, vom acorda o atenție deose- 
f 'tă întăririi organizațiilor de bază 
din unită'ile agricole socialiste și 
creșterii competentei lor in condu
cerea activității economice.

Organizația regională de partid 
Hunedoara asigură Comitetul Cen
tral al Partidului .Muncitoresc Ro- 
min că nu-și va precupeți eforturile 
pentru îndeplinirea sarcinilor isto
rice trasate de Congresul al Ill-lea 
al partidului în vederea desăvir- 
șirii construcției socialiste în țara 
noastră.

f COMITETUL REG'CNAL HUNEDOARA 
i AL PARTIDULUIțMUNCITORESC ROMIN

cu

și

Azi, 16 februarie, oamenii muncii 
de pe întreg cuprinsul scumpei noa
stre patrii sărbătoresc Ziua ceferiș
tilor. Ei aduc cu acest prilej prinos 
puternicului detașament al munci
torilor feroviari, care, în urmă cu 
29 de ani a înscris în istoria miș
cării muncitorești din Romîn a pa
gini de nepieritoare glorie.

Crunt exploatați și asupriți, ce
feriștii s-au ridicat la luptă, sub 
conducerea comuniștilor, cerindu-și 
dreptul la muncă și Ia o viață mai 
bună. Burghezia și moșierimea însă, 
a răspuns cu gloanțe cererilor lor 
legitime. A răspuns prin masacre 
și teroare, culminînd cu masacrul 
de la Grivița din Februarie 1933.

Lupta dreaptă a ceferiștilor a fost 
înăbușită în singe. Ea însă nu s-a 
stins. A dăinuit peste ani ca o stră
lucită pildă de eroism și devotament 
față de interesele poporului, ca o 
puternică manifestare a forței și 
spiritului de organizare a clasei 
muncitoare din țara noastră. Astăzi, 
cind cauza dreaptă pentru care s-au 
jertfit eroii luptelor din februarie 
1933 a triumfat, sutele de mii de ce
feriști din Republ'ca Populară Ro- 
mînă se dovedesc demni de marii, 
lor înaintași. Purtînd steagul glo
rioasei tradiții revoluționare, ei își 
împletesc eforturile cu cele ale în
tregului popor in lupta pentru de- 
săvirșirea construcției socialiste.

Azi, în statul nostru democrat- 
popular, ceferiștii se bucură de o 
înaltă prețuire și cinstire. Munca Ie 
e răsplătită din plin. Pentru ei se 
clădesc mii de apartamente. Cefe
riștii eu la dispoziție săli de spec-

tacole, cămine, cantine și alte așe
zăminte social-culturale. Mii de lu
crători feroviari își petrec concedii
le în stațiunile balneo-climaterice.

Frîntură din puternicul detașa
ment al muncitorilor feroviari, oa
meni entuziaști, plini de dragoste 
și devotament pentru construcția 
socialistă sînt și ceferiștii din raio
nul nostru. Ei desfășoară o însufle
țită întrecere pentru traducerea in 
viață a sarcinilor trasate de cel 
de-al Ill-lea Congres al P.M.R. Și 
rezultatele le sînt din cele mai grăi
toare. Lucrătorii Depoului C.F.R. 
Teiuș și-au depășit planul cu 10 
la sută și au redus cu 3 la sută pre
țul de cost pe luna ianuarie, iar cei 
de la revizia de vagoane și-au rea
lizat planul global în proporție de 
113,41 la sută. Harnicii ceferiști din 
stațiile Teiuș, Coșlariu și Alba lu
lia întîmpină de asemenea ziua de 
16 Februarie cu rezultate de seamă 
în muncă și fără nici un eveniment 
de cale.

Zi și noapte la datorie pe arte
rele de oțel ale patriei, ceferiștii din 
raionul nostru, alături de cei din 
întreaga țară, asigură transportarea 
de la un capăt la altul al patriei a 
roadelor muncii poporului, contribu
ind la buna aprovizionare a orașe
lor și satelor, a fabricilor și uzine
lor, a șantierelor pe care poporul 
nostru ridică mărețe edificii ale so
cialismului. Pentru munca lor en
tuziastă ei sînt înconjurați cu căl
dură de partid și guvern, de toți 
oamenii muncii care de Ziua ceferiș
tilor le urează noi succese.

CINSTE LOR
Depoul C.F.R., Stația și Dis-•ir Anul trecut, lucrătorii din uni tățile:

'.nețul de cale Teiuș, Stația Coșlariu și Stația Alba lulia au obținut 
diplome de unități fruntașe pe Di recțiile regionale Cluj și Timișoara.

In luna ianuarie și în prima decadă din februarie 1962, meca
nic i și fochiștii Depoului C.F.R. Teiuș au remorcat 82 de trenuri cu 
tonaj sporit, insumînd peste 5.000 tone.

•ir Colectivul Stației C.F.R. Teiuș a redus în luna ianuarie staționa
ri irentirilor la încărcare-descărcare cu 14 la sută, staționarea în 
tranzit cu manevră cu 20 la sută, tot cu 20 la sută fiind redusă stațio
narea in tranzit fără manevră. Asemenea importante realizări au obți
nut 'i colectivele stațiilor C.F.R. Coșlariu și Alba lulia.

•ir Par’lcl cu preocuparea pentru îndeplinirea și depășirea indicilor de 
plan, muncitorii Districtului de linie Teiuș au strîns și au trimis oțela- 
ri'cr d-'- h1 Jnceputul^anului^șipînăJn^prezent 16.500 kg metale vechi.

CEFERIȘTI CU CARE NE MINDRIM

Zilele trecute, Co
mitetul raional de 
partid a raportat 
Comitetului regio
nal Hunedoara al P.M.R. că mă
reața sarcină trasată de cel de-al 
Ill-lea Congres al partidului, pri
vind colectivizarea agriculturii a 
fost îndeplinită cu succes și în raio
nul nostru.

Urmînd îndemnul partidului și 
convingîndu-se de avantajele muncii 
în gospodăria colectivă, țăranii 
muncitori din raion au pășit cu în
credere pe noul drum, uninduse în 42 
gospodării agricole colective, care 
cuprind peste 99 la sută din supra
fața colectivizabilă a raionului.

Acest succes deosebit de impor
tant demonstrează încă o dată în
crederea neabătută a maselor țără
nești în politica partidului nostru, 
confirmă odată mai mult trăinicia 
de granit a alianței muncitorești-ță- 
rănești. încheierea colectivizării a- 
jriculturii este rodul unei susți
nute munci politice de masă pe care 
•rganizațiile de partid, sfaturile 
populare și celelalte organizații de 
masă au desfășurat-o în permanență 
pe un front larg care a cuprins ma
sele de țărani muncitori de la sate.

In fruntea acțiunii pentru colecti
vizarea agriculturii raionului s-au 
situat în permanență membrii și can- 
didații de partid, care prin exemplul 
lor personal, prin munca politică 
desfășurată cu răbdare și multă pri
cepere, au reușit să convingă pe 
țăranii întovărășiți de avantajele 
muncii, în gospodăria colectivă.

ȘTEFAN BOUfcEANU 
prini-secretar al Comitetului 

raional Alba al P. M. R.

l-a avut exemplul viu, convingător 
al gospodăriilor colective fruntașe, 
care au exercitat o puternică atrac
ție în rîndul țăranilor întovărășiți. 
Rezultatele frumoase obținute de 
gospodăriile agricole colective din 
raion, faptul că ele s-au dezvoltat 
continuu, obținînd an de an produc
ții sporite de cereale, plante tehni
ce, au dezvoltat creșterea animale
lor, constituie dovada grăitoare a 
superiorității gospodăriei colective, 

încheierea colectivizării în raio
nul nostru pune în fața Comitetului 
raional de partid, a organizațiilor 
de bază sarcini deosebit de impor
tante.

In raionul nostru există posibili
tăți minunate ca fiecare gospodărie 
colectivă să devină tot mai puter
nică și înfloritoare, să sporească 
simțitor producția vegetală și ani
mală, care să asigure un nivel de 
trai tot mai îmbelșugat pentru co
lectiviști și totodată să contribuie la 
mai buna aprovizionare a populației 
cu produse agro-alimentare. In frun
te cu comuniștii, harnica noastră 
țărănime colectivistă cu puteri uni
te, va face să rodească și mai îm
belșugat ogoarele raionului nostru, 
iar ca rezultat al acesteia, bunăs
tarea și fericirea se vor statornici 
și mai mult în casele fiecărui

(Continuare în pag. 4-a)

PĂCURAR IOAN 
mecanic, Depoul de lo
comotive C.F.R. Teiuș

TEODORESCU AUREL 
lăcătuș, revizia de vag.

C.F.R. Coșlariu

INOCAN GHEORGHE 
impiegat blochist 

Stația C.F.R. Teiuș

HORVATH IOAN 
muncitor, Atelier, de zonă

C.F.R. Alba lulia

însuflețite angajament In întrecerea SMlalistâ
In întregul raion oamenii muncii d n industrie și agricultură desfă- ) 

șoară o susținută întrecere pentru îndeplinirea mărețelor sarcini ale < 
celui de-al treilea an al șesenalului. Republicarea Directivelor C. C. ; 
al P.M.R. cu privire la criteriile principale ale întrecerii socialiste a ) 

In adunări, pe ( 
colectivele de > 
sporit angaja- ?

constituit un puternic mijloc de sporirea angajamentelor, 
baza studierii atente a posibilităților de care dispun 
muncă, sub conducerea organizațiilor de partid, și-au 
mentele în întrecere.

Mai jos publicăm cîteva din angajamentele luate.

Hotărîți să desfășoare în acest an 
întrecerea socialistă cu un avînt și 
mai sporit, să-și consolideze succe
sele obținute în anul trecut, colec
tivul de muncitori, ingineri și teh
nicieni de la Exploatarea minieră 
„Gh. Doja“ Zlatna, analizînd posi
bilitățile care le are, și-a propus să 
îndeplinească în acest an următoa
rele angajamente :

la E. M. „Gh. Doja“
o depășire a sar- 
producția valorică

de bază vom da

— vom realiza 
etnii de plan la 
de 1.589.000 lei;

— la produsul
peste plan cu peste 2 la sută mai 
mult;

— vom realiza o economie la pre
țul de cost de 375.000 lei;

(Continuare în pag. 3-a)

încălțăminte peste plan
Studiind posibilitățile de care dis

pune, colectivul de muncă de la fa
brica de încălțăminte „Ardeleana" 
din orașul nostru și-a luat urmă
toarele angajamente:

— vom da peste plan, pînă la
sfîrșitul anului, 2.000 perechi în
călțăminte; i

— vom spori productivitatea 
muncii cu 1 la sută;

— vom ridica indicele de calitate 
de la 92 la sută la 92,75 la sută;

— realizarea unei economii la 
pre'ul de cost de 80.000 lei.

Pentru îndeplinirea obiectivelor 
propuse se vor lua o serie de mă
suri tehnico-organizatorice pentru o 
mai judicioasă folosire a spațiului 
de producție, se va extinde întrece
rea pe profesii și se jva asigura . o 
mai operativă aprovizionare tehnico- 
materială, dotîndu-se secțiile cu 
utilaj tot mai perfecționat.



rag. &

CREȘTEREA RSSARIIUJR,
z/z nuvu eeMtUfu..' de. cofei

Mecanizatorii în mijlocul colectiviștilor

proprie.

U'N ÎNCE
Acordîr.d toată importanța preți

oaselor învățăminte ale Consfătuirii 
pe țară a țăranilor colectiviști, gos
podăriile colective din Cistei, Ber- 
ghin. Țelna și altele și-au prevăzut 
să crească un număr sporit de pă
sări.

Colectiviștii din Cistei, de exem
plu, care au în prezent o matcă de 
300 găini din rasa Rhode Island, 
provenite din crescătorie 
și-au propus să crească în acest an 
2.500 păsări, din care să-și asigure 
la sfîrșitul anului o matcă de 1.800 
găini, pentru producția de ouă. In 
vederea creării unor condiții cît mai 
bune de creștere a puilor, gospodă
ria a luat măsuri pentru construi
rea de puiernițe din materiale lo
cale.

Pregătiri pentru amenajări de 
puiernițe a început să facă și gos
podăria colectivă din Berghin. care 
în acest an va crește 5.000 pui de 
găină și peste 200 boboci de giscă.

In scopul obținerii unor rezul
tate cît mai bune în creșterea pă
sărilor și obținerea unei producții 
sporite de ouă, gospodăria colec
tivă din Cistei acordă o atenție 
deosebită furajării lor. Folosind 
în hrana păsărilor concentrate în 
cantități îndestulătoare, gospodă
ria obține zilnic de la cele 300 
găini ce posedă dte 80-100 de ouă.

IN CLIȘEU: Aspect de Ia fer
ma de păsări a gospodăriei colec
tive din Cistei.

Adunările generale în cooperativele meșteșugărești

Calitatea lucrărilor și buna deservire — 
probleme ia ordinea zilei

Creație a regimului democrat 
popular pentru Îmbunătățirea con
tinuă a deservirii populației, coope
rația meșteșugărească din raion s-a 
dezvoltat în ultimii ani intr-un ritm 
rapid. Pentru satisfacerea nevoilor 
populației s-au deschis noi secții, au 
fost utilate și înfrumusețate cele 
existente. Numai în anul trecut coo
perativa „Mureșul" a reamenajat și 
utilat un număr de 11 secții in afară 
de țpptul că au fost deschise altele 
noi. Cooperativa „Progresul", pe lin
gă lărgirea activității secțiilor exis
tente, s-a orientat spre deschiderea 
unor secții care n-au existat și care 
necesitau a fi deschise. La Zlatna, 
de pildă, s-a amenajat o secție de 
vulcanizare. In momentul de față, 
cooperația meșteșugărească își des
fășoară activitatea prin 83 de uni
tăți.

Recent, în orașul nostru au avut 
loc adunările generale pentru ana
liza activității desfășurate în anul 
trecut de către cooperativele mește
șugărești „Mureșul" și „Progresul". 
Așa cum era și firesc, pe prim plan 
fn cadrul lucrărilor a fost analiza 
felului în care membrii cooperatori 
luptă pentru continua îmbunătățire 
a deservirii populației și executarea 
unor lucrări de calitate tot mai 
bună, la nivelul înaltelor exigențe 
ale cumpărătorilor. Și se poate spu
ne că sub îndrumarea organizațiilor 
de partid membrii cooperatori s-au 
străduit să satisfacă într-o măsură 
tot mai mare cerințele consumatori

PUT BUN
revenind peste 500 păsări la ruta 
de hectare.

Crescînd un mare număr de pă
sări și reținînd un număr sporit de 
găini pentru ouă, colectiviștii își vor 
spori astfel și mai mult veniturile. 
Faptul că păsările se înmulțesc u- 
șor, ajung într-un timp scurt la ma
turitate, au o putere mare de acli
matizare și se hrănesc cu cantități 
mici de furaje — 3,5 kg furaje com
binate pentru 1 kg de carne de pa
săre — face ca creșterea lor să fie 
foarte 
dariile 

avantajoasă pentru gospo- 
colective.

Una din posibilitățile de sporire 
a producției de carne de bună cali
tate o constituie dezvoltarea creș
terii păsărilor de apă, ■cum sintgîș- 
tele și rațele, care au avantajul că 
se cresc ușor, sînt mai rezistente la 
boli, se îngrașă mai repede. Crește
rea gîștelor, de pildă, este rentabilă 
și prin faptul că în hrânirea lor a- 
cestea folosesc multă pășune, un 

I boboc de giscă de 6 luni consumînd 
doar 5,5 kg concentrate.

Folosind condițiile naturale, a a- 
pelor care brăzdează întinsul raio- 

Inului nostru, gospodăriile colective 
din Ciugud. Sîntimbru, Șard, Țel- 
na, Ighiu și-au prevăzut în planurile 
de producție să crească cîte 500 
gîște fiecare. Trebuie să arătăm câ, 
deși în raion există condiții din cele 
mai prielnice pentru creșterea păsă- 

< rilor de apă. ele nu sînt folosite 
l măsura posibilităților. Asa, de

lor. Nu puțini au fost aceia care, vi- 
zitind secțiile de croitorie comandă 
1 și II ale cooperativei .„Mureșul" 
nu s-au putut ușor despărți de costu
mele lucrate ca „la carte". Colecti
vele de cooperatori de aici, în rîn- 
dul cărora sint numeroși fruntași, 
ca Găinar Dumitru, Hărmănaș Au
rel, Rusu Partenie, Popa Ion, Szini 
Ștefan, Achim Teodor, Morar Virgil 
și alții, depun toată sîrguința și pri
ceperea spre a executa lucrări de 
calitatea cea mai bună.

S-a îmbunătățit simțitor munca și 
în unitățile cooperativei „Progre
sul". In secțiile de reparații încăl
țăminte Nr. 1, 7 și 8, datorită inte
resului dovedit de cooperatori, se 
execută lucrări de raparații de cea 
mai bună calitate, respectîndu-se în
tocmai și data stabilită pentru ter
minarea reparațiilor. Ca urmare a 
creșterii cerinței populației, secțiile 
de comenzi din oraș și-au lărgit sfe
ra de activitate prin înființarea de 
subcentre pentru preluarea comen
zilor la Hunedoara și Zlatna. Săp- 
tămînal, tov. Anisia Biriș și Potin- 
teu Vasile fac deplasare la aceste 
subcentre preluînd comenzi noi. 
Pentru a îmbunătăți cît mai mult 
calitatea încălțămintei ce se confec
ționează în secțiile de comandă, con
ducerea cooperativei a trimis coo
peratori în schimb de experiență la 
cooperativa „Cismarilor" din Bucu
rești și „Solidaritatea" din Cluj. 
Toate aceste rezultate obținute de 
cooperația (meșteșugărească satis

xemplu, gospodăria colectivă din 
Beldiu, situată în apropierea Mure
șului, cu o pășune bogată și teren 
roditor, nu și-a propus să crească 
decît 57 gîște, revenind doar 22 
gîște la suta de hectare. Și mai mult 
decît atît, gospodăriile colective d.'n 
Pețelca, Bucerdea Vinoasă, Hăpria, 
Ighiel și Dumitra nu și-au prevăzut 
în planul de producție creșterea nici 
a unui fel de păsări, cu toate că și 
aceste gospodării au condiții tot a- 
tît de bune pentru creșterea păsă
rilor ca și celelalte unități socialis
te, care sînt hotărîte să crească un 
număr sporit de păsări.

★
Acum cînd raionul este colectivizat 

și s-au creat condiții minunate pen
tru o dezvoltare tot mai largă a ra
murilor de producție, organizațiile 
de partid și sfaturile populare de 
la comune, precum și organele teh
nice de specialitate, au datoria să 
îndrume și să sprijine munca în 
gospodăriile colective, pentru ca 
toate aceste unități să dezvolte cres
cătorii mari de păsări, pentru ca fle
care din acestea să ajungă și să 
depășească numărul de 500-600 pă
sări la suta de hectare.

In curînd gospodăriile colective 
vor primi puii de la incubatoare. O 
atenție deosebită trebuie să acorde 
în aceste zile conducerile gospodă
riilor colective construirii de puier- 
nițe, pentru ca la primirea puilor să 
aibă asigurate condiții cît mai bune 
de creștere.

Dat fiind faptul că această ramu
ră de producție constituie un măre 
izvor de bogăție, colectiviștii au da
toria să depună toate eforturile 
spre a face ca creșterea păsărilor 
să devină un sector de bază în gos
podăria colectivă.

fac tot mai mult cerințele populați
ei, asigurindu-i o deservire conștiin
cioasă și operativă, prin lucrări de 
bună calitate.

Nu trebuie însă considerat că, 
obținînd succesele arătate mai sus, 
cooperația meșteșugărească din ra
ion și-a îndeplinit întrutotul sarci
nile ce i-au stat in față. Nu! In ac
tivitatea de zi cu zi au existat o 
seamă de lipsuri care au umbrit u- 
neori aceste rezultate. Să luăm, de 
pildă, unele aspecte d;n secțiile de 
comenzi ale cooperativei „Progre
sul". Populația a avut timp înde
lungat numai cuvinte de laudă des
pre încălțămintea confecționată aici. 
De un timp însă, lucrurile au luat 
aici o întorsătură. Calitatea — o- 
biectivul principal — nu se mai bu
cură întotdeauna de atenția cuvem- 
tă. Au fost cazuri cînd încălțămin
tea, nefiind corespunzătoare, a fost 
refuzată. Așa s-a întîmplat cu cele 
50 perechi încălțăminte refuzată de 
U.R.C.M. Brașov, magazinul de des
facere din Sibiu. Cooperatorii Ha- 
țegan Maxim, Bran Ioan, Predy Iti- 
iiu, Boldură Gh. și Gomboș Fran- 
cisc, executînd această încălțăminte 
din piele gri, nu au îmbrăcat-o în 
timpul lucrului, astfel că s-a pă
tat. Alte 40 perechi comandate, 
n-au fost ridicate tot din cauza ca
lității. Aceste lipsuri au influențat 
asupra nerealizării planului, astfel 
că niciuna din secțiile de comandă 
nu și-au realizat planul anual.

La existența acestor defecțiuni, 
își are și conducerea cooperativei 
partea de contribuție. A existat o 
slabă preocupare pentru crearea cî- 
torva modele noi în secțiile de co
mandă, deoarece actualele modele 
sînt uzate și uneori se cauzează de
fecțiuni la fețe tocmai la croire. De

Seri de februarie. In sala feeric 
luminată de becuri electrice a că
minului cultural, se string tot mai 
mulți colectiviști spre a participa 
în cadrul activității cultural-educa
tive zilnice la conferințe, jurnale 
vorbite, seri literare, seri de calcul, 
să vizioneze un film, sau un pro
gram artistic.

Ziua de 10 februarie le-a oferit 
cisteienilor o surpriză deosebită. Me
canizatorii de la S.M.T. Alba lulia 
aveau să le ofere o seară distracti
vă. Și cum vestea s-a răspîndit în 
tot satul, sala căminului cultural 
s-a dovedit neîncăpătoare. Dar iată 
că sosesc oaspeții. Cu toții sînt cu- 
noscuți. Sînt mecanizatorii care 
hărnicesc pe tractor pe ogoarele co
lectivei noastre de primăvara de 
cînd dă colțul și pînă toamna tîr- 
ziu cînd cade zăpada. Sînt meca
nizatorii ce fac ca pămîntul să dea 
roade mai bogate, sînt mecaniza
torii înfrățiți pe ogoarele colectivei 
cu țăranii noștri colectiviști.

Li se face o primire cu adevărat 
prietenească. începe apoi progra
mul, un program fără pretenții la 
decoruri, simplu, dar cu un conți
nut bogat, inspirat de realitățile 
vieții noastre noi. Oglindind dra
gostea de cultură, de artă, de fru
mos a mecanizatorilor, programul a 
fost axat pe problema întăririri dis-

Seara la căminul cultural
Seara, cînd coamele dealurilor 

prind a se confunda cu orizontul, 
pe ulițele satului poți vedea gru
puri, grupuri de colectiviști îndrep- 
tîndu-și pașii spre căminul cultural 
sau bibliotecă. S-au obișnuit eu mic 
cu .mare să vină la căminul cultu
ral, deoarece activiștii culturali din 
Mihalț pregătesc întotdeauna pen
tru colectiviști programe noi varia
te, atractive, cu un conținut bogat 
menite să contribuie la ridicarea ni
velului de cunoștințe al țăranilor 
colectiviști. Astfel, în ultimul timp 
s-au organizat o seamă de acțiuni 
legate de sarcinile de dezvoltare ale 
unor noi ramuri de producție în 
G.A.C. Pentru a populariza impor
tanța creșterii păsărilor precum și 
veniturile ce se vor realiza de colec
tivă, s-a organizat o seară pe tema: 
„Creșterea păsărilor, factor impor
tant în dezvoltarea gospodăriei co
lective". Ținînd cont de faptul că 
în acest an gospodăria colectivă din 
Mihalț își va mări suprafața gră
dinii de legume la 40 ha, activiștii 
culturali au pregătit o seară de în- 

asemenea, este necesar să se acorde 
mai multă atenție asigurării secții
lor cu calapoade raspile, impusuri 
și alte materiale, iar pielea să fie 
cu mai multă grijă recepționată.

Și în cadrul activității coopera
tivei „Mureșul" au existat o seamă 
de defecțiuni în ce privește buna de
servire a populației. Unii coopera
tori frizeri și coafeze, ca Timișan 
Eugen, Anca Nicolae, Măgurean lo- 
landa, Avram Iacob, Blenesy Iosif, 
lonescu Constatin și Balazs Ernest, 
se poartă necuviincios cu clientela, 
sau lipsesc în mod sistematic de la 
program. La secția tinichigerie I 
munca este perturbată de repetatele 
discuții neprincipiale dintre Grecu 
Darvin, Morar Ștefan și Morar Ni
colae. In ce privește calitatea unor 
lucrări, trebire arătat că nu toți 
cooperatorii se străduiesc să execu
te lucrări de cea mai bună calitate. 
Colectivul secției electrice, de pil
dă, începe lucrări peste lucrări, dar 
nu duce nici una pînă la capăt, în timp 
ce cel al secției boiangerie și cură
țătorie chimică te poartă cu lunile 
pină îți termină obiectul dus la cu
rățat, ca și atunci să fii nevoit să-l 
ridici uneori cu aceleași pete.

Toate aceste lipsuri se impun a 
fi lichidate. Sub îndrumarea orga
nizațiilor de partid, conducerile coo
perativelor „Progresul" și „Mure
șul" vor trebui să ia măsuri hotă- 
rîte spre a curma răul din rădăcini. 
Sînt toate condițiile create pentru 
îmbunătățirea muncii în toate ra
murile de activitate, astfel ca, în- 
tr-adevăr, cooperația meșteșugăreas
că, dezvoltîndu-se continuu atît în 
oraș cît și în Zlatna, Teiuș și alte 
comune, să satisfacă tot mai mult 
cerințele sporite ale populației. 

ciplinei în muncă, a .păstrării avu
tului obștesc, mobilizarea colect'- 
viștilor la muncă etc. Cisteienii au 
răsplătit cu ropote prelungite de a- 
plauze soliștii vocali Loșniță Viorel, 
Luca Ion și Hada loan, pe soliștii 
instrumentiști Mircea Viorel și Bu
tea Iosif, pe dansatorii Drăgan Oc
tavian și Nemeș loan, care au exe
cutat deosebit de frumos jocul „Hai- 
dăul".

Conținutul scenetei din care re
ies roadele bogate culese de colec
tiviști în urma mecanizării agricul
turii interpretată de tov. Gligor 
Constantin și Oarga Eugen, ca și 
programul prezentat de orchestra de 
muzicuțe formată din tov. Lupșa 
Viorel, Rațiu Alexandru, Țandău 
Teodor și Groza Vasile au fost de a- 
semenea ascultate cu deosebit inte
res. Și dacă succesul reușitului pro
gram a fost asigurat de toți cei no
tați mai sus, apoi un merit îl are 
și mecanizatorul Holeanca Ion, res
ponsabilul .brigăzii artistice de agi
tație, care a pus mult suflet în pre
gătirea brigăzii.

Și așa, în cîntec, joc și voie bună, 
s-a încheiat o seară plăcută, o sea
ră pe care colectiviștii nu o vor uita 
mult timp, o seară a înfrățirii între 
tractoriști și colectiviști.

DUMITRU LONGHIN

trebări și răspunsuri pe tema: „Cum 
trebuie să pregătim solul pentru 
grădina de legume".

Despre faptul că la Mihalț activi
tatea culturală a prins viață și că 
ea merge în pas cu timpul ne vor
besc și alte acțiuni întreprinse de 
activiștii culturali de aici. Astfel, 
formațiile artistice de pe lîngă că
minul cultural și-au reînceput acti
vitatea. Echipa de teatru, de pildă, 
pregătește piesa „Neamurile" de 
Teofil Bușecan, iar brigada artisti
că? dej agitație pregătește un nou 
program cu un conținut bogat legat 
de activitatea gospodăriei colective, 
popularizînd succesele pe care le-a 
obținut, precum și perspectivele de 
dezvoltare ale gospodăriei colective. 
La fel și corul are în repertoriu noi 
cîntece despre partid, cîntece de 
masă și prelucrări din folclor.

Aceste cîteva aspecte ale muncii 
culturale zilnice ce.se desfășoară la 
Mihalț dovedesc că critica făcută 
de ziar a ajutat, că stările de lucruri 
s-au schimbat și că activiștii cultu
rali de aici dovedesc preocupare și 
dragoste față de munca culturală, 
luptînd pentru a o ridica la un ni
vel tot mai înalt pe întreaga rază a 
comunei. V. CISTEIANU

Alegerea comisiei de femei
Zilele trecute, în G.A.C. din Ber

ghin a avut loc alegerea comisiei 
de femei. Cu acest prilej, ne margi
nea dării de seamă prezentate, un 
însemnat număr de colectiviste au 
făcut propuneri prețioase orivind 
îmbunătățirea muncii în gospodărie. 
Tovarășa Suciu Saveta, de pildă, a 
propus să fie sporit numărul păsă
rilor și s-a angajat să muncească 
cu și mai multă rtvnă în viitor. In 
cuvîntul său, colectivista Kast Ro
zina și-a arătat hotărîrea de a efec
tua în gospodărie 4 zile muncă vo
luntară, iar Berta Victoria a făcut 
nropunerea ca încă de pe acum să 
fie luate măsuri pentru deschiderea 
grădiniței sezoniere.

Colectivistele din Berghin au ales 
apoi în comisia de femei pe cele mai 
harnice și mai întreprinzătoare to
varășe. Ca președintă a comisiei a 
fost aleasă tovarășa Dușa Ana.

COLECTIVIȘTII ÎNVAȚĂ
In fiecare joi după-amiază, la 

cercul agrozootehnic din Berghin se 
desfășoară o rodnică activitate. Se 
întind planșe, colectiviștii trec rînd 
pe rînd prin fața microscopului pă- 
trunzînd în tainele științei. Pînă a- 
cum la acest cerc au fost ținute 25 
de lecții și fiecare din acestea au 
constituit pentru colectiviștii de aici 
un nou pas spre roade mari, spre 
ridicarea productivității animalelor.

Fiecare lecție nou predată consti
tuie pentru colectiviști prilejul unor 
vii dezbateri, printre cei mai activi 
la discuții fiind Seicean Ștefan, Je- 
Ier Emil, Șazer Matei, Dușa Gheor- 
ghe și alții. E. JELER



INFORMAȚII DE PARTID

nasuri concrete si la timp
îndată după terminarea lucrări

lor din campania agricolă de toam
nă, în fața mecanizatorilor de la 
S.M.T. s-a pus problema reparării 
mașinilor și tractoarelor necesare lu
crărilor agricole din primăvara a- 
nului 1962. In acest scop, s-au luat 
din timp măsuri pentru organizarea 
muncii în ateliere, s-a trecut la tap- 
te. In această perioadă organiza
ția de bază a dovedit o preocupare 
deosebită avînd în față sarcina re
parațiilor la timp și de cea mai 
bună calitate.

La începutul lunii ianuarie ac, 
organizația de bază de la S.M.T. a 
analizat în adunare generală stadiul 
reparațiilor la mașinile agricole și 
tractoare, necesare lucrărilor din 
•campania agricolă de primăvară.

Pe marginea referatului prezentat 
de mecanicul șei al stațiunii, s-a 
dezbătut pe larg problema repara
țiilor și în mod deosebit a calității lor. 
Cei ce au luat cuvintul. printre care 
tpv. Holeanca Ioan, Băluță loan, 
Gligor Constantin, Muntean Dioni- 
sie, au criticat unele aspecte nega
tive și au făcut propuneri pentru 
lichidarea lipsurilor. .Astfel, s-a a- 
rătat că este necesar să se acorde 
mai mare atenție din partea condu
cerii administrative pentru aprovi
zionarea la timp cu piesele de 
schimb necesare reparațiilor. Comu
niștii prezenți la adunare au luai 
atitudine combativă și au criticat 
lipsurile acelor mecanizatori care nu 
sînt exemplu în muncă și au cerut 
organizației de bază ca ei să fie 

’trași la răspundere, deoarece prin 
atitudinea lor nu contribuie din plin 
la îndeplinirea sarcinilor în vederea 
executării unor reparații de calitate 
și la timp.

Discutînd despre aceste aspecte

Pentru mai multe produse agricole
Organizația de bază din G.A.S. 

Oarda de Jos acordă o atenție deo
sebită muncii politice de masă pen
tru mobilizarea masei de muncitori 
la întrecerea socialistă ce se desfă
șoară în cadrul gospodăriei în toate 
sectoarele de activitate.

După apariția Directivelor C. C. al 
P.M.R. către toate organele și or
ganizațiile de partid cu privire la 
criteriile principale ale întrecerii so
cialiste, a fost organizată popu
larizarea acestor directive de către 
colectivul de agitatori al organiza
ției de bază în așa fel ca fiecare 
muncitor să cunoască aceste criterii. 
S-au mai luat și alte măsuri. Re
cent, a avut loc adunarea lărgită 
a organizației de bază, la care pe 
lîngă membrii și candidații de 

4'partid au mai luat parte brigadieri, 
fruntași în producție, organizatorii 
de grupe sindicale. In cadrul adu
nării s-au dezbătut și analizat măsu
rile politice și organizatorice ce 
vor trebui luate în vederea organi- 
zăr i și desfășurării întrecerii so
cialiste pentru a se obține o canti
tate sporită de produse vegetale și 
animale.

in cadrul dezbaterilor ce au avut 
loc s-au luat o seamă de angaja
mente concrete, menite să ducă la 
ridicarea necontenită a producției de 
«cereale și produse animale în G.A.S.

Participarea femeilor la activitatea obștească
La . acțiunile inițiate și întreprinse 

«de sfaturile populare comunale iau 
parte un număr tot mai mare de 
femei, în mod deosebit la buna gos
podărire și înfrumusețare a comu
nelor și satelor, a gospodăriilor co
lective, la acțiuni cu caracter pa
triotic.

In comuna Stremț, de pildă, mo
bilizate de comitetul comunal, fe
meile au întreprins o acțiune pentru 
Colectarea de pene. In scurt timp au 
fost colectate 12 kg pene și donate 
spitalului din Alba Iulia. Este o 
acțiune a femeilor din comuna 
Stremț demnă de laudă.

Tot aici, la Stremț, femeile pregă
tesc >în cinstea zilei de 8 Martie pie
sa de teatru „Soțul Leontei", piesă 
ce va fi prezentată cu ocazia „Z le> 
femeii" pe scena căminului cultural 
■din comună.

★
Și în comuna Teiuș activitatea 

obștească a femeilor este oglindită 
în rezultatele obținute în diferite ac
țiuni ce se întreprind pe plan local. 

negative, comuniștii au hotărit să 
lupte pentru terminarea înainte de 
vreme a planului de reparații.

Ca urmare a dezbaterilor ce au 
avut loc în cadrul adunării generale 
a organizației de bază și a măsuri
lor stabilite de a fi luate imediat, 
conducerea administrativă a stațiu
nii s-a preocupat îndeaproape de a- 
provizionarea cu piesele și materia
lele necesare reparațiilor. De ase
menea. s-a organizat mai concret 
urmărirea zilnică a stadiului repa
rațiilor. calitatea lor astfel că 
lipsurile criticate de comuniști in 
adunarea generală au fost și ele 
lichidate, in fruntea luptei pentru 
îndeplinirea măsurilor luate situin- 
du-se comuniștii.

Rezultatele obținute de mecaniza
torii de la S.M.T. sini concretizate 
in faptul că la data de 5 februarie 
a.c„ adică cu 15 zile mai devreme, 
planul de reparații a fost îndeplinit.

Concomitent cu preocuparea pen
tru terminarea reprațiilor Ia timp, 
organizația de bază s-a preocupat 
îndeaproape de pregătirea politică 
și educarea mecanizatorilor, de crea
rea celor mai bune condiții de 
muncă.

A mai rămas puțin timp pină ci nd 
vor începe lucrările din campania 
agricolă de primăvară pe ogoarele 
gospodăriilor colective. In acest 
scop, organizația de bază a pro
pus conducerii SJH.T. să ia măsuri 
ca mașinile și tractoarele să fie de
plasate în G.A.C.

Măsurile politice și organizatorice 
inițiate și organizate de către or
ganizația de partid de la SJH.T. vor 
asigura executarea Ia timp și în 
bune condițium a lucrărilor din 
campania agricolă de primăvară.

Oarda de Jos. Astfel, angajamentul 
brigăzii de la cultura mare este de 
a depăși planul la griu cu 300 kg 
la hectar, la orz de toamnă cu 150 
kg la hectar, iar la cartofi să obți
nă o producție medie de 20.000 kg 
la hectar.

Tov. lanciuc Alexandru, de la 
brigada din Țelna, s-a angajat să 
depășească planul la producția de 
struguri cu 1.000 kg la hectar. Anga
jamente deosebite au fost luate și 
de brigada de la sectorul zootehnic.

Pentru realizarea în practică a 
angajamentelor luate, au și fost e- 
xecutate o serie de lucrări. Astfel, 
au fost transportate în cimp si în
corporate în sol 1.000 tone gunoi de 
grajd și 50 tone îngrășăminte chi
mice.

Munca politică în rindul munci
torilor, popularizarea rezultatelor 
obținute, combaterea anumitor lip
suri și lupta pentru lichidarea lor 
sînt sarcini de care se ocupă ner- 
manent organizația de bază din 
G.A.S. Oarda de Jos.

Organizația de bază a hotărit ca 
periodic să analizeze în adunare 
generală felul cum este condusă și 
îndrumată de către comitetul de sin
dicat întrecerea socialistă pentru în
deplinirea angajamentelor luate de 
a da patriei produse agricole peste 
plan.

Astfel, s-a pus de către sfatul popu
lar comunal problema reparării prin 
muncă patriotică a unui podeț peste 
Valea Geoagiului. Alături de . a’.ti 
cetățeni, la această acțiune au par
ticipat un însemnat număr de femei 
din circumscripțiile electorale Nr. 
19, 20 și 21, care au contribuit din 
plin la terminarea podețului. De 
asemenea, femeile au luat parte la 
repararea drumurilor din comună 
și au fost mobilizate la acțiuni cu 
caracter gospodăresc în cadrul gos
podăriei agricole colective.

Femeile din G.A.C., sub îndruma
rea comisiei de femei, pregătesc un 
nou program în cadrul brigăzii ar
tistice de agitație, program închinat 
zilei de 8 Martie.

Activitatea brigăzii artistice de 
agitație a femeilor din G.A.C. Teiuș 
este bine cunoscută nu numai de 
colectiviștii din Teiuș, ci și de cei 
din Cistei și alte sate din jur. Cu 
siguranță că și noul program ce se 
pregătește în prezent va fi un nou 
succes de care se va bucura atît 
brigada cît și spectatorii.

In întâmpinarea primăverii

Pregătiri de seamă
La gospodăria colectivă „Gheor- 

ghe Doja" din Berghin pregătirile 
în întîmpinarea primăverii sînt pe 
terminate. Muncind cu însuflețire, 
harnicii colectiviști au condiționat 
sămînța de ovăz pentru 5 ha, de 
floarea-soarelui pentru 20 ha, au a- 
les cartofii pentru 45 ha și au pre
gătit sămînța pentru cele 411 ba 

i pe care urmează să le însămînțeze 
' cu porumb. Au fost de asemenea re- 
; parate utilajele necesare efectuării 
! muncilor agricole și se continuă cu 
, transportul gunoiului în cîmp. Nu

mai în luna ianuarie cele 4 brigăzi 
, au transportat gunoi pe o suprafață 
I de peste 50 ha.

Coresp. G1URA AUREL

Cu forțe sporite
Hotăriți să facă in scurt timp din 

gospodăria lor colectivă o unitate 
I puternică, colectiviștii din Cricău. 
I muncesc intens pentru terminarea 

lucrărilor pregătitoare în vederea 
începerii campaniei agricole de pri- 

; măvarâ. Numai în ultimele două 
sâptamini ei au transportat în cîtnp 
peste 600 tone gunoi de grajd, lu
crare ce se continuă și in prezent 
cu multă hărnicie. De asemenea, pe
riodic se controlează vegetația se
mănăturilor de toamnă și se iau mă
suri pentru scurgerea apei de 
pe suprafețele unde aceasta băl
tește. Printre colectiviștii care 
lucrează cu multă însuflețire se nu
mără și tovarășii Dragan Petru. 
Popa Ștefan, Șandru Cornel și lac- , 
șa Nistor, colectiviști noi în
scriși în gospodărie.

Colectiviștii din Cistei vor planta in «cest an 10 hectare vie, cu 
soiuri raionate. IN CLIȘEU: tractoristul \ ilsănescu Gheorghe exe
cută desfundatul terenului la tdincimea de peste 70 cm.

Prin sălile de așteptare
Poftiți în sala 

„Mama și copilul“!
Din zecile de trenuri care sosesc 

i zilnic in stația Teiuș coboară sute 
| de călători. Și cum; în aceste zile. 
I frigul de afară nu le prea îngăduie 

să stăruie pe peron, pînă la sosirea 
trenurilor care urmează să-i ducă 
mai departe, ei se îndreaptă în șir 
spre sălile de așteptare.

Printre călători, deseori sînt și 
mame cu copii. Unii mai măricei iar 
alții care încă nu și-au încercat 
pașii. Pe fețele mamelor se citește 
preocuparea. Obosiți, copiii moțăie, 
scîncesc, ar vrea să mănînce. Vo
cea care se face auzită însă, le 
scoate din încurcătură. •

— Poftiți în sala „Mama și co
pilul"!

Mame și copii trec pragul unei 
încăperi curate și îmbietoare. E 
cald și bine înăuntru, totul dinainte 
pregătit de către tovarășele Cer- 
ghedean Carolina, Boțan Laurica și 
Bogdan Valeria care se rînduiesc 
la întreținerea sălii. Pătucuri în
grijite, așternut curat, iar într-o 
parte un reșou electric ce trebuie 
doar pus la priză pentru a încălzi 
micuților de-ale mîncării. Și timpul 
se scurge. Odihniți unii copii plea
că însoțiți de mamele lor și alții le 
iau locul. Despre felul cum s-au 
simțit însă în sala „Mama și copi
lul" se aștern rînduri în condica ce 
atîrnă pe perete. — „încăperea este

curată și bine amenajată" — scrie 
una din mamele în trecere prin sta
ția Teiuș. „Tovarășele ce deservesc 
sala „Mama și copilul" sînt con
știincioase și au o comportare a- 
leasă" — scrie o altă mamă. Sint 
cuvinte pornite din inimă. Sînt cu
vinte de mulțumire pentru grija ce 
se acordă mamelor și micuților că
lători.

Ar putea fi și altfel
De treci pragul sălii de așteptare 

de la Autogara din Alba Iulia însă, 
de la prima vedere te izbești de o cu 
totul altă situație. Dimineața, pra
ful de pe băncile din încăpere, te 
ține departe de ele. Stînd în picioa
re apoi observi și altceva. Un ochi 
de geam spart de nu știu cînd, in
diciu că mîna gospodarului liosește. 
Prin sticla geamurilor mari dinspre 
stradă apoi, degeaba te căznești să 
vezi dacă ți-a sosit autobuzul. Ne
șterse sau șterse în dungi, ele aduc 
a sticlă mată.

Cum însă fumul și frigul consti
tuie cele mai rele lucruri din această 
sală de așteptare, în minte îți vine 
proverbul: „De unde nu-i foc nu 
iese fum". Cu acest gînd cauți soba. 
Și într-adevăr dai peste așa ceva. 
O sobă în care abia pîlpîie un tă
ciune și din care, prin ușița care a- 
tîrnă prinsă neîndemînatic cu o 
slîrmă, ca și din burlanul rău potri
vit, fumul iese în voie.

Iiswfletite angajamente
în întrecerea socialist»

Cuvîntul minerilor de la E. M. „Gh. Doja“
(Urmare din pag. l-a)

— vom extinde perforajul umed 
la cît mai multe locuri de muncă.

Pentru îmbunătățirea muncii în 
toate sectoarele și asigurarea îm
bunătățirii calității, vom lua urmă
toarele măsuri :

— asigurarea de noi rezerve de

Spre noi
Colectivul de muncă de la între

prinderea „Horia" Alba lulia și-a 
luat următoarele angajamente:

— realizarea și depășirea cu 
158.000 lei a sarcinii de plan la 
producția globală:

— creșterea productivității mun
cii cu 2 la sută;

— reducerea prețului de cost cu 
120.000 lei;

— realizarea a 120.000 lei bene
ficii peste plan;

Consolidînd succesele de pină acum
La finele anului trecut colectivul 

de muncă de la „IPRODCOOP" 
.Alba Iulia a încheiat un bilanț deo
sebit de rodnic. Recent, acest har
nic colectiv. mobilizat de Directi
vele CC al P.M.R. cu privire la 
criteriile principale ale întrecerii so
cialiste. și-a luat angajamente spo
rite. .Astfel, muncitorii de aid și-au 
propus să înfăptuiască următoarele:

— îndeplinirea și depășirea sar- 
cirui de plan la valoarea producției 
globale cu 250.000 lei; 

minereuri prin accelerarea vitezelor 
de înaintare la deschideri și pregă
tiri programate;

— îmbunătățirea transportului pe 
vertical prin terminarea rostogoale- 
lor de la Haneș și Stănija;

— îmbunătățirea fluxului tehnolo
gic la uzina de preparare.

înfăptuiri
— la sectorul ceramic se va re

duce procentul de rebut admis de 
la 5 la sută la 3 la sută la cărămi
dă și de la 18 la sută la 8 la sută 
la țiglă.

Se vor studia în continuare cerin
țele populației raionului în vederea 
introducerii În fabricație a unor sor
timente noi de produse care să sa
tisfacă într-o măsură tot mai măre 
necesitățile oamenilor muncii din 
raion. •

— creșterea productivității mun
cii cu 1,5 la sută față de sarcina 
planificată; i

— realizarea unei economii la 
prețul de cost de 24.000 lei.

In vederea îmbunătățirii continue 
a calității mobilei, colectivul ds 
muncă de aici, sub îndrumarea or
ganizației de bază, și-a propus să 
studieze și să găsească posibilitatea 
introducerii în fabricație a unor ti
puri noi de mobilă. De asemenea, 
s-a prevăzut o mai judicioasă ale
gere a materialului destinat con
fecționării mobilei fine.

Alte angajamente
Asemenea angajamente și-au luat 

și alte colective de muncă din între- 
rinderile raionului. Astfel, colecti

vul de muncă de la I. E. „Ardealul" 
șî-a propus să sporească producti
vitatea muncii cu 1 la sută și să 
realizeze economii la prețul de cost 
in valoare de 400.000 lei, iar cel de 
ia moara „N. Bălcescu" să îmbună
tățească continuu calitatea făinii, să 
depășească sarcina de plan la va
loarea producției globale eu 241.000 
lei și să crească productivitatea 
muncii cu 1 la sută. Insuflețițoare 
angajamente și-au luat apoi și co
lectivele de muncă de la Depoul 
C.F.R. Teius. l.C.F. Alba Iulia, 
’ M.C. Zlatna, l.G.O. Alba Iulia 
și altele.

La toate acestea ce poți să zici 
decît că ar putea fi și altfel! Condu
cerii Autogării îi revine sarcina să 
mediteze asupra acestui lucru și să 
ia măsuri.

încă un popas
De astă dată ne găsim într-o sală 

unde pentru unii așteptarea este 
cu... durere. Lucru de altfel firesc 
îndată ce îți aștepți rîndul să intri 
în cabinetele de dentistică din stra
da AL Petofi — Alba Iulia.

Sala ca aspect este ce-i drept 
puțin prietenoasă. „Animația" însă 
nu lipsește. In timp ce unii își aș
teaptă rîndul liniștiți stînd pe băn
cile din încăpere, alți, îngrămădiți 
în fața unei uși, își dispută întîieta- 
tea la intrare, de parcă nu și-ar a- 
vea fiecare bine precizat rîndul pe 
bonul eliberat la fișier. Cauzele ? 
Sint două și alternează. Uneori pa- 
cientii strică rîndul, alteori medicii 
și tehnicienii de aici intervin la 
crearea discuțiilor, introducînd cite 
un nou sosit peste cei care-și aș
teaptă rîndul. Și doar aceste lucruri 
ar putea lipsi și din mentalitatea 
unora și a celorlalți!

Și acum încă ceva. N-ar fi rău 
dacă în această sală s-ar afla la 
îndemîna cetățenilor ceva broșuri 
medicale. Timpul de așteptare în 
acest fel ar trece mai ușor.



Țările socialiste în plin progres

1 u.r.s.s i Qbi va furniza electricitate Uralului
Puternicul șuvoi al lui Obi și al 

familiei de afluenți ai lui, năpustin- 
du-se asupra roților turbinelor, va 
sluji intereselor constructorilor so
cietății comuniste — va produce e- 
nergie electrică într-o cantitate cniar 
mai mare decît este necesară indus
triei și transportului local.

O cantitate imensă de energie va 
da hidrocentrala de la Salehard. A- 
cum cîțiva ani, 6.000.000—7.500.000 
kW, furnizați de turbinele unei sin
gure centrale, ar fi părut o putere 
fantastică. Nici chiar acum dincolo 
de hotarele U.R.S.S. nu există nici 
o centrală electrică, nici măcar un 
proiect comparabil cu proporțiile și

| R. D. GERMANĂ I

îndrăzneala concepției tehnice a pro
iectului hidrocentralei de pe cursul 
inferior al lui Obi.

S-ar putea pune însă problema: 
c.e se va face cu zecile de miliarde 
de kWh, pe care îi va produce a- 
nual acest gigant polar? Ele vor fi 
folosite acolo unde se află un te
zaur inepuizabil de minerale — în 
Ural. Obi va trimite torente de e- 
nergie Uralului, va deveni nu (nu
mai un vecin apropiat al lui, 
ci și un prieten bun, credincios și 
generos. Proiectul prevede și con
struirea unor linii de înaltă tensiu
ne.

Trecînd peste munți și mlaștini,
-----------

Dezvoltarea industriei chimice

prin tundră, și taiga, aceste linii vor 
înainta tot mai mult spre vest, vor 
transporta curent electric de înaltă 
tensiune, vor aproviziona Uralul in
dustrial, noile sale fabrici și uzine, 
minele și carierele, transportul și te
lecomunicațiile.

Potrivit unor calcule preliminare, 
costul energiei electrice de la Sa- 
lehard va fi mult mai ieftin decît 
cel produs de giganții de pe Volga. 
De aceea va fi foarte avantajoasă 
transportarea acestei energii și mai 
departe de Ural, în regiunile centrale 
ale părții europene a U.R.S.S.

--------♦♦--------

Din 1959 pînă în prezent guver
nul R. D. Germane a alocat aproxi
mativ 2,1 miliarde mărci pentru dez
voltarea industriei chimice. In a- 
ceastă perioadă au intrat în func
țiune 22 de noi fabrici de fibre sin
tetice, mase plastice și alte produse 
chimice. In august 1960 și-au înce
put activitatea șase noi fabrici ale 
Uzinelor „Buna", care sînt cele mai 
mari din Europa.

După terminarea construcției uzi
nei chimice „Coswig", ea a devenit 
cea mai mare producătoare de acid 
sulfuric pe bază de ghips din lume; 
în 1965 ea va livra 100.000 tone de • 
acid sulfuric anual și aproximativ 
aceeași cantitate de ciment port
land.

In curs de construcție sînt alte 
două importante obiective prevăzute 
în planul de șapte ani: rafinăria de 
petrol din Schwedt, viitorul centru

—-------------------

noi pe harta țării

petro-chimic din R.D.G. de pe 
fluviul Oder și un combinat de fibre 
chimice în Wilhelm Pieck Stadt 
(Guben). De asemenea se află în 
curs de construcție marea uzină 
„Leuna II".

Un rol din ce în ce mai important 
în producția de uleiuri minerale a 
început să-l aibă Combinatul chi
mic „Alineralol-Werk", situat în 
centrul bazinului de cărbune brun 
din regiunea Halle. In anul 1962 se 
prevede extinderea continuă a com
binatului, ceea ce îi va permite să-și 
sporească producția cu 60 la sută.

O importantă contribuție la înde
plinirea programului de dezvoltare 
a industriei chimice, care prevede ca 
pînă la sfîrșitul septenalului să-și 
sporească de două ori volumul pro
ducției, îl aduc de asemenea noile 
întreprinderi ale industriei chimice 
recent construite.

| R. P. CHINEZĂ ' Asistența 
medicală în regiunea 

autonomă Sințzian-Uigură
In regiunea autonomă Sințzian- 

Uigură funcționează în prezent pes
te 4500 de spitale, policlinici și dis
pensare. înainte de instaurarea pu
terii populare, în această regiune, 
care ocupă o șesime din teritoriul 
Chinei, nu existau decît 26 de spi
tale și dispensare. In prezent în re
giunea autonomă Sințzian-Uigură 
lucrează peste 20.000 de medici, su
rori medicale și alți lucrători sani
tari, față de 18 medici înainte de 
eliberare. La Sințzian s-au deschis 
institute medicale, au fost organi
zate cursuri speciale de pregătire 
pentru felceri și surori medicale.

Spitalele orășenești din Sințzian 
trimit în mod regulat grupuri de lu
crători medicali pentru a acorda a- 
sistență medicală locuitorilor din 
regiune.

♦♦

| R.P. POLONĂ

In anii de după război, pe harta 
Poloniei au apărut multe noi orașe 
și mari așezări muncitorești.

Printre acestea șe află Nowe-Ty- 
chy — orașul minerilor și al meta- 
lurgiștilor. Înființat acum 10 ani, el 
are în prezent o populație de 60.000 
de locuitori. ’Orașul continuă să se 
dezvolte, crește rapid.

Orașul metalurgiștilor polonezi 
Xowa-Huta este un alt oraș socia
list al Poloniei populare, întemeiat 
în anii de după război. Construit 
conform cerințelor urbanismului mo-

dern, orașul este bine sistematizat, 
are străzi largi, piețe frumoase, 
parcuri.

Aici funcționează peste 500 de di
ferite instituții cultural-sociale și 
sportive. Deși tînăr — în vîrstă de 
numai 10 ani — Nowa-Huta are o 
populație de peste 100.000 locuitori.

Dar paralel cu noile orașe se dez
voltă și cele vechi. Acest lucru este 
firesc: din populația de 30 milioa
ne de locuitori ai Poloniei, 48 la 
sută se află la orașe, față de 39 Ia 
sută acum 10 ani și 25 la sută în 
urmă cu 30 de ani.

| R.P. MONGOLĂ î Valorificarea 
pămînturilor înțelenite

In ultimii ani gospodăriile de stat 
din R. P. .Mongolă au valorificat 
peste 350.000 hectare de pămînturi 
înțelenite. In felul acesta, suprafața 
arabilă, aflată în circuitul agricol, 
a ajuns Ia 420.000 hectare. Numai 
în 1961, gospodăriile agricole de 
stat au desțelenit peste plan 90.720 
hectare.

Totodată în anul 1961 au fost 
create două mari gospodării de stat 
cultivatoare de cereale. Anul acesta 
31 la sută din pămînturile desțele
nite lăsate ca ogor vor fi semănate 
cu cereale.

SĂ CONSOLIDĂM 
succesele obținute în colectivizarea 

agriculturii raionului
(Urmare din pag. l-a)__

colectivist, în viața noastră socia
listă.

Dar, pentru a realiza acestea tre
buie să concentrăm toate forțele ță
rănimii, ale tuturor lucrătorilor din 
agricultura raionului spre a-și adu
ce întreaga lor contribuție la con
solidarea și dezvoltarea economică 
a gospodăriilor colective. Aceasta 
este sarcina la ordinea zilei în a- 
gricultură și pentru înfăptuirea ei 
cu succes nu trebuie să precupețim 
nici un efort.

Organizațiile de partid din raio
nul nostru sînt conștiente de însem
nătatea deosebită a acestei sarcini 
și au trecut cu însuflețire la 
realizarea ei. Mobilizați de organi
zațiile de bază, colectiviștii au tre
cut la revizuirea planurilor de pro
ducție și la completarea lor cu noi 
angajamente, în raport cu- posibili
tățile de dezvoltare ale fiecărei gos
podării. ,

In întregul raion, noii colectiviști 
au pornit cu însuflețire din primele 
zile la muncă, hotărîți să contribuie 
din plin la terminarea înainte de 
termen a pregătirilor pentru lucră
rile agricole de primăvară. Avem da
toria să continuăm cu perseverență 
această muncă, s-o facem tot mai 
rodnică. Pentru aceasta este nevoie 
ca fiecare organizație de bază din 
gospodăria colectivă să depună toată 
străduința pentru a se ridica la ni
velul sarcinilor actuale, astfel încît 
activitatea sa să constituie motorul 
dezvoltării și înfloririi întregii gos
podării. In adunările generale ale 
organizațiilor de bază să se dezbată 
temeinic, cu toată răspunderea acele 
probleme de care depinde întărirea 
economico-organizatorică a gospodă
riei colective. Membrii și candidații 
de partid să primească sarcini con
crete legate de problemele produc
ției în gospodărie.

In vederea mobilizării colectiviș
tilor la îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin, organizațiile de bază trebuie 
să desfășoare o largă și susținută 
muncă politică.Organizațiile de partid 
din gospodăriile colective au da
toria să îndrume consiliile de con
ducere, pentru a lua măsuri practice 
care să asigure obținerea an de an 
a unor recolte sporite de cereale, să 
crească un număr mare de animale 
și păsări, să dezvolte legumicultura 
și alte ramuri de producție aducă
toare de venituri.

Din viața internaționala
Un șantaj grosolan

Politicienilor de la Washington le 
place să peroreze pe tema „caracte
rului uman" al ajutorului pe care 
Statele Unite îl acordă țărilor slab 
dezvoltate în cadrul diferitelor „pro
grame". Ei ascund însă cu grijă fap
tul că țara „ajutată" trebuie să în
deplinească condițiile politice puse 
de Washington.

După cum a relatat săptămînalul 
bolivian „El Pueblo" la sfîrșitul lu
nă ianuarie, Statele Unite „au în
cetat să mai pună la dispoziția Bo- 
liviei mijloacele alocate în confor
mitate cu așa-numitul «ajutor în 
cadrul programului punctului pa
tru»".

Cauza? Este destul de simplă. 
Hotărîrea Washingtonului constituie 
un răspuns direct la refuzul delega
ției boliviene de a susține la Punta 
del Este planurile unei agresiuni 
împotriva Cubei. După cum se știe, 
împreună cu Brazilia, Mexic și alte 
cîteva mari țări de pe continent, Bo
livia a sprijinit principiul neames
tecului în treburile Cubei și dreptul 
popoarelor la autodeterminare. Was
hingtonul a reacționat prompt...

„Dacă mai vrea să primească po
mana — scrie „El Pueblo" — i se 
cere Boliviei să rupă relațiile cu 
Cuba. Aceasta este o condiție ne
cinstită, înrobitoare, care nesoco
tește cele mai elementare norme pri
vind suveranitatea și independența

țării noastre". Trebuie subliniat că 
sumele sus-menționate erau desti
nate ocrotirii sănătății. Suprimmd 
aceste alocații, filantropii de la Wa
shington au arătat o dată mai mult 
care este adevăratul caracter al 
„umanitarismului" lor.

In interesul monopolurilor
La 5 februarie, în Anglia a avut 

loc o grevă de 24 de ore la care au 
participat 3.000.000 muncitori din 
industria navală și constructoare de 
mașini. Organizatorii grevei au de
clarat că dacă nu vor obține pe a- 
ceastă cale satisfacerea revendicări
lor lor se vor lua măsuri și mai ho- 
tărite.

Greva de la 5 februarie este una 
din numeroasele acțiuni întreprinse 
de oamenii muncii englezi, care din 
cauza creșterii scumpetei cer majo
rarea salariilor. Dar guvernul con
servator nu este deloc dispus să țină 
seama de astfel de revendicări. O 
dovedește o dată mai mult 
albă publicată la 2 februarie 
win Lloyd, ministrul englez 
nanțelor, sub titlul „Politica
mejniul salariilor: pasul următor". 
In acest document se arată, ce-i 
drept, că la 1 aprilie se va încheia 
„prima fază a politicii de înghețare 
a salariilor" și că după aceea 
prevede o oarecare majorare a
cestora. Dar la un examen mai a-
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tent nu este greu de observat că a- 
ceastă promisiune e doar o încercare 
de a îndulci hapul pe care Selwin 
Lloyd îl oferă oamenilor muncii en
glezi. Conținutul Cărții albe din 2 
februarie poate fi redus la următoa
rele 5 idei fundamentale:

în 1962 se va admite doar o ma
jorare strict limitată a salariilor;

scumpirea necontenită a vieții ca 
atare nu poate constitui un motiv 
de majorare a salariilor;

majorarea salariilor poate fi jus
tificată numai prin intensificarea 
muncii, în urma unei înțelegeri cu 
muncitorii în acest sens;

compararea cu nivelul salariilor 
din alte întreprinderi nu mai tre
buie considerată drept motiv pentru 
a duce tratative cu privire la majo
rarea salariilor :

nu se prevede nimic pentru limi
tarea profiturilor sau a dividende
lor.

Așadar, de fapt se pune problema 
de a-i determina pe muncitori să 
strîngă și mai tare cureaua.

Nu este de mirare că această Car
te albă a lui Selwin Lloyd a lost 
primită cu o totală dezaprobare de 
cele mai largi cercuri. George 
Woodcock, secretarul general al 
Congresului britanic al trade-unio- 
nurilor, a calificat drept „provoca
tor" acest document și a subliniat 
că autorii săi sînt „cît se poate de 
categorici" cînd vorbesc despre sa
larii, dar înclină să se exprime în 
termeni „delicați și generali" de în
dată ce trec la problema profiturilor 
și dividendelor.

Așadar, guvernul conservator a 
demonstrat o dată mai mult că stă 
neclintit de strajă intereselor mono- 
poliștilor și, ca și înainte, încearcă

să rezolve problemele economice ale 
țării cu prețul reducerii nivelului de 
trai al maselor largi.

Filantropii
La o școală sătească din statul 

indian Madras au încetat din viață 
3 elevi. 37 dintre colegii lor au fost 
internați în stare gravă la spitalul 
din localitate. După cum anunță a- 
genția Press Trust of India, toți 
acești copii s-au otrăvit cu laptele 
pe care l-au băut la școală, și care 
fusese preparat din lapte praf, pri
mit din Statele Unite.

Calitatea griului și bumbacului li
vrate de Statele Unite este bine cu
noscută în India: la Punjab, de pil
dă, autoritățile locale nu s-au putut 
descotorosi timp îndelungat de griul 
american, pe care, din cauza proas
tei sale calități, nu-1 cumpăra ni
meni. Din aceeași cauză, anul tre
cut numeroase fabrici textile din 
India au refuzat să primească bum
bac american.

Noul articol adus din S.U.A. — 
laptele praf — indienii l-au plătit și 
mai scump. Nu este însă exclus ca 
tragedia de la Madras să se repe
te : George McGovern, funcționar 
guvernamental superior al S.U.A., a 
elaborat un plan potrivit căruia 
S.U.A. va mai livra Indiei lapte 
praf în valoare de un milion de do
lari. După ce a studiat planul lactat 
al lui McGovern, John Galbraith, 
ambasadorul Statelor Unite la Del
hi, i-a promis tot sprijinul. Se înțe
lege că acestor domni prea puțin le 
pasă de cele întîmplate la Madras.

In raion avem o seamă de gospo
dar i colective fruntașe, ca Teiuș, 
Berghin, Mihalț, Cistei, Micești, Bu- 
cerdea Vinoasă, a căror experiență 
pozitivă trebuie preluată de toate 
celelalte gospodării colective.

Conferințele regională și raională 
de partid au stabilit o seamă de mă
suri pentru dezvoltarea continuă a 
agricidturii raionului nostru.

Pentru creșterea producției de ce
reale s-a prevăzut ca în toamna a- 
cestui an, întreaga suprafață culti
vată cu grîu în gospodăriile colec
tive să fie însămînțată numai cu- 
soiuri de mare productivitate. O a- 
tenție sporită trebuie să acordăm a- 
sigurării condițiilor necesare pentru 
a obține în raion, de pe o suprafață 
cît mai mare neirigată o producție 
de cel puțin 5.000 kg porumb boabe 
la hectar.

O sarcină 
ne revine în 
aprovizionări 
și centrelor muncitorești cu legume 
proaspete. Date fiind condițiile priel
nice ale raionului, este necesar ca 
gospodăriile colective de la șes să 
creeze și să dezvolte puternice sec
toare legumicole, dînd atenție deo
sebită producerii legumelor timpurii.

Organizațiile de bază trebuie să 
acorde de asemenea toată atenția 
îndrumării consiliilor de conducere 
ale G.A.C., pentru ca acestea să 
aibă în centrul preocupării lor creș
terea animalelor. In această privință 
trebuie să punem în valoare rezer
vele mari din raion încă nefotosite, 
astfel ca sarcinile prevăzute de Di
rectivele Congresului al III-lea al 
P.M.R. să fie realizate într-un ter
men chiar mai scurt decît cel pre
văzut.

Organizațiile de bază din G.A.C. 
trebuie să analizeze periodic felul 
cum răspund prin fapte colectiviștii 
chemării colectiviștilor din G.A.C. 
Teiuș de a obține în acest an tv 
producție de peste 2.800 litri lapte 
pe cap de vacă furajată.

Va trebui să depunem toată s‘ră- 
duința și priceperea pentru a în
făptui și depăși recomandările Con
sfătuirii pe țară a colectiviștilor pri
vind dezvoltarea creșterii păsărilor.

Trebuie să trecem la traducerea 
în viață a sarcinilor trasate 
de-al III-lea Congres al 
dului și de Plenara C. C. al 
d’n iunie-iulie 1961 cu 
la unirea gospodăriilor 
mici in gospodării mari, care 
asigură condiții optime pentru tolo«\ 
sirea rațională a pămîntului, a uti
lajelor, pentru utilizarea mai efi
cientă a forței de muncă șî aplicarea 
agrotehnicii înaintate.

însuflețiți de succesul colectivi
zării agriculturii, să ne concentrăm 
toate eforturile, toată hărnicia și 
priceperea spre înfăptuirea hotărîri- 
lor celui de-al III-lea Congres ăl 
P.M.R., astfel ca în scurt timp ra
ionul nostru 
tr-o grădină 
oamenii să 
frumoasă și

de mare însemnătate 
vederea unei mai bune 
a populației orașului

de cel
parti-

P.M.R. 
privire

colective-

să se transforme în- 
bogată, înfloritoare, iar 
aibă o viață tot mai 
tot mai îmbelșugată.

I. R. V. A.
ALBA 1ULIA

Achiziționează prin 
unitatea sa din strada 
I. C. Frimu nr. 2 Alba 
Iulia

STICLE Șl BORCANE, 
ce se găsesc în circu
lație în comerțul de 
stat și cooperatist, Ia 
prețurile plătite la 
cumpărarea produse
lor.

Sticlele și borcanele se 
achiziționează numai dacă 
sînt curate, fără mirosuri 
străine și fără etichete.
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